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Nyt design – genoplivning af
”Springeren”?
DFU’s administration introducerer
hermed DFU’s nyhedsbrev i et helt nyt format - IPAPER.
Derfor vil I opleve, at man kan have nyhedsbrevet med flere steder alt afhængig af elektroniske hjælpemidler og
hvor man finder det mest belejligt at læse de spændende input fra DFU.
Vi vil fremover holde fast i dette format men indholdet bliver ikke mere spændende end det vi modtager fra
klubber, udvalg og bestyrelsen, derfor husk at ”gemme” den gode historie, lav et lille skriv og send det til DFU’s
kontor.
Derudover modtager vi gerne rigtig fede faldskærmsbilleder, som vi må benytte i nyhedsbrevet som link til
Youtube eller Vimeo-videoklip, dog uden musik med ophavsrettigheder.

Nyt fra DFU’s kontor
Miljø og klubudviklingsseminar
blev i år afholdt på Vejen Idrætscenter. Seminaret var delt i to markante områder som titlen også antyder.
Miljø er væsentlig for os alle uanset om det er i faldskærmssporten eller på anden vis. Lørdag blev stort set alt,
der har med faldskærmssporten, klubber og medlemmerne vendt med miljøet for øje.
Klubudviklingen blev vendt lørdag aften . Alt lige fra den lokale mediedækning og mulighederne herigennem samt
direkte aftaler med udvalg og naboklubber til udvikling og gavn for sporten.
Instruktør fokus blev arbejdet godt igennem søndag formiddag så vi måske kan få en mere optimal og
fyldestgørende viden og information om hvad og hvorfor man bliver instruktør og ikke mindst kommer igennem
hele forløbet.
Mange gode dialoger og input samt MASSER af vidensdeling prægede hele weekenden og udbyttet var stort for
både medlemmer, klubber, udvalg, DFU bestyrelse og administrationen.
Vi håber, at vi ser endnu flere til seminaret næste år som forventes at ligge i samme weekend, altså d. 19-20
september 2015.

Status på udstedte C-certifikater for 2014.
Kontoret har pr. 25. september udstedt 53 C-certifikater i 2014.
DFU har en overordnede målsætning på dette område, som er 60 C-certifikater årligt.
Så sørg for at få færdiggjort elevforløbet eller få indsendt dit andragende, hvis det bare ligger og vente på at blive
afsendt.

DM 2015 og DFU Open 2015 (FF, FS og præcision)
Afholdelsen af de to store konkurrencer i DFU er nu på plads, så få sat nogle store ”X’er” i kalenderen.
DFU Open 2015 afholdes af HLF på Lindtorp flyveplads i Kr. Himmelfartferien – 14.-17. maj 2015
DM 2015 afholdes af FDK på Maribo flyveplads i uge 29.

HUSK AT:
DFU’s budgetproces slutter d. 5. oktober 2014, se nyheden på DFU.DK
IU eksamen afholdes d. 24.-26. oktober 2014, se nyheden på DFU.DK
Udvalgenes årsmøder afholdes i 4. kvartal, se DFU’s kalender
DFU’s formands- og budgetmøde afholdes d. 29. november på Comwell Korsør

Nyt fra teknisk sekretær
PILOTSEMINAR
DFU har gang i forskellige tiltag til at støtte de piloter, der flyver for os, og øge kvalitet og sikkerhed omkring
faldskærmsflyvningen.
Vi har allerede fået en pilotkonsulent, der både
kan bistå DFU’s organisation i flyvespørgsmål,
og som kan rådgive og vejlede faldskærmspiloterne.
Det er Claus Larsen fra MFK, der er meget erfaren
erhvervspilot, mangeårig flyveinstruktør, flyver
faldskærmsflyvning og i øvrigt også er instruktør I.
Claus har forfattet en flot faldskærmsflyvningsmanual,
og det er også ham, der står bag det udmærkede
logkort til udtjek af pilot til at flyve faldskærm.
DFU vil gerne skabe grobund for networking og vidensdeling mellem faldskærmspiloterne.
Derfor planlægges et seminar for vores faldskærmspiloter engang i efteråret eller måske først lige i starten af
2015. Det er Claus, der står for det i samarbejde med Svend Aage fra Skydive2000.
Hovedemnet bliver flyvning ”på grænserne” og i stresssituationer, blandt andet på baggrund af den kedelige
hændelse med Skydive2000-flyet på Viborg; men der vil også blive snakket om manualen og være rum for
generel erfaringsudveksling.
Tid og sted er endnu ikke fastlagt; men invitation vil blive indlagt på hjemmesiden og sendt til klubberne.

Man er velkommen til at rette henvendelse til Claus med input til emner til seminaret, email
claus.skydive@gmail.com, telefon 27 29 34 01.
Eller til undertegnede:
Katrine Eriksen,
Teknisk sekretær, teknisksekretaer@dfu.dk

Nyt fra udviklingskonsulenten
Hvad er faldskærmssporten?
Og hvad skal vi bruge den til?
Og hvorfor springer DU faldskærm?
Det er meget forskelligt fra klub til klub og fra medlem til medlem…..og så alligevel ikke. For det handler om at få
udøvet sin aktivitet inden for de muligheder, som bliver stillet til rådighed, sammen med nogen som deler ens
passion og idræt. Og muligheder er der nok af i DFU, hvis man ser ud over hele landet. Der er 15 springpladser i
Danmark rimeligt fordelt på landsdelene.
Og sikke en sæson. Masser af godt vejr og masser af spring og aktiviteter er gennemført. Og der er mere at tage
af i de næste par måneder også, følg med på kalenderen og DFU hjemmeside.
Mange parametre har indflydelse på om man får ”value for the money”, men penge er en ting; en anden vigtig
parameter er tiden som ofte udfordrer faldskærmssporten sammen med vejret. Men hvad er tid? Og hvordan får
man mest ud af den? ”Tålmodighed er en dyd” siger man……men hvis man ser tiden (og tålmodigheden) som en
investering i ens egen personlige udvikling og derved kan give og modtage input i det sociale spektre, så bør tiden
være godt brugt uanset om man er kommet hjem med et spring eller ej efter en dag på springpladsen.
Og hvorfor sætter jeg fokus på dette? Vi går den mørkere og køligere tid i møde, hvor vi som faldskærmssport
altid er udfordret på at få gennemført reelle spring aktiviteter, men der er jo så heldigvis så meget andet vi kan
lære også. Sæt fokus på vinteraktiviteter, sociale arrangementer, vidensdeling, medlemsmøder, materiel kurser,
seniorpakker kursus, julefrokost, nytårsfest og alle de andre muligheder, som vintersæsonen indeholder. Er der
en i jeres klub, som har en ”milliard” ideer, så giv vedkommende mulighed for at arrangere og koordinere så I får
en aktiv og social sammenholdt vintersæson.
SÆT I VÆRK…..som nogle af de grønklædte ville formulere det.
Afslutningsvis vil jeg sige et stort tak til dem, som deltog på miljø-og klubudviklingsseminaret. En bred, god,
konstruktiv, informativ dialog og weekend, som bidrager til nye initiativer, aktiviteter og muligheder som vi vil se
udført i 2015.
Blue skies,
Helle Eriksen

Nyt fra FSU
FS Seminar d. 11. oktober kl. 10-13 i Center Jump.
FSU afholder årets FS seminar lørdag d. 11. oktober kl. 10-13 i de
hyggelige lokaler i Center Jump. Vil du have indflydelse på hvad der sker i FS, så er det her du skal komme og
give din mening til kende. Gode forslag til at udvikle eliten og bredden modtages meget gerne.
Der er valg til FSU. Overvejer du at stille op, men vil gerne høre mere, er du meget velkommen til at skrive til
FSU@DFU.dk om hvilke opgaver FSU primært arbejder med - FSU er vært med en pizza til frokost.
Stor tilslutning til FS udtagelsesweekenden til FS bruttotruppen 2015.
I weekenden d. 4.-5. oktober afholder FSU udtagelsesweekend til bruttotruppen 2015. Der har i år været
fantastisk stor tilslutning, med i alt 24 ansøgere og 18 deltagere til udtagelsesweekenden. FSU ser meget frem til
afholdelsen, der finder sted i Varde Faldskærmsklub.
DFU-Cup til Antonov 28 bogie i West Jump.
…desværre kom antonoven aldrig, men heldigvis havde Steen Ulrich mulighed for at blive weekendens helt og
kom med sin Caravan.
DFU-cup 2014 blev et kæmpe tilløbsstykke med hele 8 hold. Det er rigtig dejligt at se så stor tilslutning, og vi
håber naturligvis på at se mange af de friske nye FS springere på hold til DFU-open og DM i 2015.
Vejret var drilsk. Lørdag morgen startede med tæt tåge efterfulgt af lave skyer. Det klarede op omkring kl 13 og
første lift gik kl 14. Lørdag aften havde vi 2 runder i hus og alle morede sig gevaldigt. Om søndagen synes
arrangørerne der skulle lidt DM stemning ind over DFU-Cuppen, og startede med første lift kl 0700. Det var en
god beslutning, for netop da sidste lift af runde 3 landede lukkede skyerne til og der gik ikke flere lift. Det var
som altid en rigtig sjov konkurrence og tilbagemeldingen fra deltagerne var meget positiv, på trods af
udfordringer med såvel fly som vejret.
Resultater og billeder:
Mammut i Glasbur, 18 point - Trix & Trax, 14 point
Sort Ørn, 11 point - Røde Ræve, 10 point
Luftens Helte, 7 point - Guldfireren, 4 point
Fantastic 4, 3 point - EZ von FUN, 2 point
L&B, Copenhagen Air Experience og PS Paraservice havde leveret de mange flotte præmier.
FSU takker Westjump for at tage godt imod os. John og Henning for at stå for det administrative og især de
mange deltagere, for at gøre konkurrencen til et af årets største breddearrangementer.
Vi håber at se så mange som muligt igen næste år – til årets sjoveste konkurrence.

Nyt fra FSU - fortsat
VAF Warriors til VM i Prostejov, Tjekkiet.
Artikel og billeder fra Warriors på http://dfu.dk/Home/ShowArticle/161
Det har været en fantastisk oplevelse at være med til VM 2014. Der har været drama i alle FS disciplinerne. I
starten lå USA og Frankrig side om side i kvinderækken. Desværre havde USA et par dårlige exits, som gav
Frankrig en behagelig føring. I 4-way open trak Belgiens Hayabusa stille og roligt fra, som forventet, men at
Canada var så tæt på at snuppe sølvet fra USA, den havde vi ikke set komme. I runde 8, som var konkurrencens
absolut langsomste runde, slog Canada USA med 4 point og Hayabusa med 3 point. USA endte med at beholde 2.
pladsen og sluttede 4 point foran Canada. I 8-way røg Rusland og Frankrig ud i jumpoff om sølv og bronze, og
Rusland slog Frankrig med 1 point.
Scores kan findes på http://www.omniskore.com/comp/2014/2014wpccz/main_4-Way.shtml
Artikler fra konkurrencen kan findes på http://ww1.skyleague.com/pages/news/index.php
DM i FS, præc og Freefly afviklet i Stauning af Varde Faldskærmsklub.
Vanen tro blev DM afviklet i uge 29, denne gang i det Vestjyske.
Varde Faldskærmsklub havde påtaget sig opgaven, men pga. begrænset miljø på deres egen flyveplads i Varde,
blev setuppet flyttet til Stauning Lufthavn.
Vejret drillede som altid, men det lykkedes alle hold at få nogle træningsspring i hus fra den lidt drilske Grand
Caravan.
Under selve konkurrencen drillede vejret også – men heldigvis var Sus på pletten og FS A-rækken fik 8 runder og
FS B-rækken fik 7 runder.
Anders Krabbenhøft og Natalie Kressner blev kåret som årets videofolk!
Herunder ses podiebilleder fra FS B- og A-rækken:
Læs mere om DM, se resultater og billeder på:
http://dfu.dk/Home/ShowArticle/144
DM 2015 afholdes i uge 29 af FDK i Maribo, fra en Skyvan :-)

Nyt fra CPU
Der har været rigtig gang i den med CP
i den forgangne sommer, hvor vi blandt andet havde det største DM i år og mange deltagere i ind og udenlandske
konkurrencer.
DM
DM i pinsen var det største vi har lavet indtil videre, 33 deltagere fordelt på tre rækker viser virkeligt, at der er
interesse for denne disciplin og at man sagtens kan være med til at konkurrere på mange niveauer – hvad enten
man er forholdsvis ny i High Speed landinger og er med C-rækken eller man sigter efter titlen som Danmark
Mester i A-rækken.
NJFK stod for et godt arrangement, hvor Caravanen var lejet ind ugen op til og hele DM igennem. Sammen med
noget godt vejr, så var det med til at give folk de spring de ville have og et hurtigt tempo på selve konkurrencen,
som blev afviklet på to dage.
Overall vindere:
A-rækken

B-rækken

C-rækken

Christian Webber Jan Dahl

Ahmad Rahman

Kenneth Gajda

Hans Oksen

Emil Landeværn

Peter Kallehave

Jonas Landeværn Bjarne Gyldenlund

Tak til NJFK for et godt arrangement, tak til alle
der deltog og tillykke til vinderne!

SwoopLiga
Anden sæson af SwoopLiga blev skudt i gang i Maj måned og kørte en gang om måneden indtil finalen i august.
Der blev konkurreret i de tre dicipliner Distance, Speed, Zone Acc . og i den sidste afdeling ultimate speed. Der
blev dystet om podiepladser til hver afdeling og man får point med til det samlede klassement og derved kunne
der efter den sidste afdeling kåres en samlet vinder for sæsonen:
1.plads – René Hansen
2. plads – Christian M. Jensen
3. plads – Torben Tiederman
Kæmpe tak til NJFK, for at afholde disse arrangementer
og tillykke til vinderne!
Link til SwoopLiga: https://www.facebook.com/groups/305506136241652/

Nyt fra CPU - fortsat
Swoop Project
SP2014 har været på to udenlandsture i år, hvor den første var i Dubai
med Patrick Kaye som træner. Her blev der sprunget på livet løs for
det meste i ørkenen, men også en enkelt dag på palmen med Dubai’s
skyline som bagrund – ret spektakulært sted at springe!
Den anden tur gik til Tjekkiet, med Tank som coach og her sluttede de
turen af med at springe Pink Open, hvor der er mange fra verden eliten
som deltagende. Vejret var en udfordring, både under træningen og konkurrencen, men alt i alt en god tur. Det har igen i år været fedt at se, hvor
meget nye som gamle springere rykker sig i løbet af en sæson og vi synes,
at det igen i år har været en stor succes med Swoop Project!

Elite Project
Det er første gang vi har satset så stort med et eliteprojekt inden for CP, og de fem springere på holdet har været
meget aktive igennem hele sæsonen. Uderover de to ture, som SwoopProjektet også har været med på så har der
været deltagere fra Projektet til følgende konkurrencer i udlandet:
DISL#1 og #3 i Skydive Dubai
FLCPA #1, #2, #3 i Florida
US Nationals
Swedish Open
Pink Open i Tjekkiet
French Open
SSC Swoop Cup i Sverige
Kommende: World Meet 3-8 november i Skydive City, Florida
De mange konkurrencer har også givet en masse flotte resultater
igennem sæsonen og vi håber det vil fortsætte til det kommende VM!
Blandt de flotte resultater i løbet af sæsonen kan nævnes:
1. plads overall ved DISL#1 – Peter Kallehave
FLCPA#2 - 2. plads i distance og 3. plads i speed til Peter K og en 3. plads i Zone Acc. til Kenneth Gajda
Ny Europa og DK rekord i Speed: 2,217 sekunder lavet af Peter Kallehave
Ny Europa og DK rekord i Distance: 154,75meter lavet af Kenneth Gajda
1, 2 og 3 plads ved DM – Christian Webber, Kenneth Gajda og Peter Kallehave
2. plads overall ved Swedish Open – Christian Webber
1. Plads I Zone acc. ved Pink Open – Christian Webber
Det er rigtig imponerende, at vi kan lave så mange flotte resultater
ved de store internationale konkurrencer!

Nyt fra CPU - fortsat
Skærmflyvningkurser og SwoopClub
Vi har afholdt to skærmflyvningskurser i forsommeren, hvor Kim Hermansen stod for det ene i WestJump og
Christian Webber tog sig af det andet i Center Jump. Der var god opbakning til begge kurser og med målet om
bedre og sikre skærmflyvere, så vil vi forsøge at stable flere kurser på benene til næste år!
Torben har i VAF lavet SwoopClub hver anden onsdag og selvom vejret ikke altid har vist sig fra den bedste side,
så har det igen været en god opbakning og folk har rykket sig meget i løbet af sæsonen.
Link til SwoopClub: https://www.facebook.com/groups/142980092394205/
Du kan altid holde dig underrettet på DFU.DK og FB for yderligere info omkring CP-aktiviteter nær dig!
Husk CPU årsmøde i ÅFC den 10. oktober kl. 18.00:
https://www.facebook.com/events/895882747106039

Nyt fra wingsuit
Jyllands-siden v. Benny Skovhede og Mads Olsen
Foråret og sommeren har været domineret af elev-kurser, som indtil videre har resulteret i 8 nye wingsuitere i
det jysk/fynske, og forhåbentligt når vi at få et par stykker mere gjort færdig inden det bliver så koldt at vi går i hi.
Ud over dette har Benny arbejdet videre med flocking i små-grupper ved de storflystævner hvor der var
deltagere til dette. Midsommer boogiet (Center Jump) var det helt store event, begyndelsen af ugen blev brugt
på flocking i små-grupper og coaching, og boogiet blev afsluttet med afviklingen af den første danske Paralog
Performance Competition (PPC), en konkurrence inddelt i 3 kategorier og hvor man dyster på 3 måder:
længst tid, længst distance og hurtigst horisontalt. Denne konkurrence var en super succes, med deltagere fra alle ender af landet!
PPC Konkurrencen kom lidt skidt fra start, med udelandinger og lidt
problemer med at få dataene læst fra GPS’erne, men alt dette blev
løst, og derefter gik det super! Konkurrencen var spændende helt
lige til sidste spring, hvor der var ganske få points mellem nummer 1
og 2 i både ”advanced” kategorien og mellem 3 og 4 i ”intermidiate”
kategorien. I ”rookie” kategorien dominerede en enkelt springer
billedet! Vi har fået lagt grundstenen til en endnu større og bedre
konkurrence næste år! Hermed (endnu) et tillykke til vinderne af de forskellige klasser, og et stort tak til alle
deltagerne og præmie-sponsorerne! Resultatet kan ses på
http://www.paralog.net/ppc/showevent_compact.php?event=Danish+Wingsuit++Performance+Cup+2014

Sjællands-siden v. Frits
Wingsuit Projekt 2014 er netop afsluttet. I år var der 5 deltagere; Andrzej Dziezyc, Leif Christophersen, Morten
Vedersø, Søren Nibak og Ulf Munkedal. Efter en intens sæson med flere stor-fly stævner herhjemme, hvor også
andre wingsuit'ere fik lov at springe med, sluttede vi af med et træningsophold i Spanien hvor der blev flokket med
legenden Stephane Zunino, når vejret ville det. Så igen er der kommet endnu en skare af kompetente wingsuit
springere til, som man kan springe med og lære af.
Ud over dette er der uddannet 3 nye Wingsuit udtjekkere:
Andrzej Dziezyc, Ulf Munkedal og Tim Sperrild. Andrzej har
rykket teltpælene op og er flyttet til Jylland, så i virkeligheden
har Jylland fået én udtjekker mere og Sjælland har fået 2 nye,
hvilket jo er helt optimalt.
På Sjællands-siden har vi sammen, indtil nu, fået checket 10 nye wingsuitere ud - og de fleste af dem har anskaffet
eller er ved at anskaffe sig egen wingsuit.
Projekt 2015 er i støbeskeen: der bliver to parallelle forløb med hovedvægt på at springe herhjemme. Senere på
sæsonen 2015 et Acrobatic Flying kursus som del 2 af projektet. Mere info om det på:

http://www.facebook.com/groups/Wingsuit.DK/

Nyt fra AFF examinér
Fra AFF-eksaminérs side
skal der lyde en stor opfordring til at så mange som muligt, der har de rigtige forudsætninger og kvalifikationer,
uddanner sig til AFF-instruktører. Alt erfaring viser at der er godt brug for så mange instruktører som muligt ude i
klubberne. Derfor vil vi herunder gennemgå lidt om forudsætninger for at starte som AFF-instruktør samt
beskrive de måder hvorpå man kan forberede sig til eksamen.
Forudsætninger:
Jf. UB51, nr. 10 er krav for at starte som AFF-instruktør, at du har mindst 500 FS spring og er enten I´er eller II´er.
Ang. Springene så tæller VFS spring også med i de 500 spring, men det er vores erfaring at en solid erfaring på
maven absolut ikke er nogen ulempe. Ikke dermed sagt at VFS´er ikke kan blive AFF-instruktører, men mange af
dem vil have godt gavn af også lige at få lidt maveerfaring før de starter. Kravet til instruktørstatus er efter vores
mening også fornuftigt, da en stor del af eksamen også går ud på briefing og debriefing af både AFF-spring og
skærmflyvnigsøvelser. Herudover er det selvfølgelig en forudsætning at du har lyst til at arbejde med elever. Som
AFF-instruktør vil du komme langt ind på livet af mange elever og du vil få en stor stjerne i deres springliv.
Er du i tvivl om, om du har de rette flyveegenskaber til at starte uddannelsen er du altid velkommen til at tage fat
i en af os. Vi kan så sammen tage et evalueringsspring, hvor vi kan vurdere dine flyveegenskaber ud fra et AFFsynspunkt.
Forberedelsen:
Der er 2 måder at forberede sig til eksamen på. Enten kan du selv hooke op med en eller 2 erfarne AFFinstruktører og forberede dig til eksamen, ellers kan ud tage med på den udenlandstur vi arrangere hvert forår.
Her vil vi ud fra et program på ca. 25 spring forberede dig til eksamen. Selve programmet er beskrevet nærmere i
AFF-instruktørhåndbogen, der kan findes på DFU´s hjemmeside. Men kort fortalt bygger programmet langsomt
op fra at være tilvænningsspring, hvor du skal flyve tæt, kontrollere elevens kropsstilling og rette denne, over
spring hvor du skal stoppe og vende en elev i spin eller på ryggen, til mod slutningen at være egentligt
eksamenslignende spring, hvor de hele kombineres. Det er også dette program vi vil anbefale at du følger, hvis du
selv forbereder dig. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller tage fat i en af os med spørgsmål til
programmen. Men rent tidsmæssigt, at vi desværre ikke mulighed for at gennemføre programmen med dig her i
Danmark. Ud over det rent springmæssige skal du forberede og kunne gennemfører grundig og rigtig briefing af
samtlige AFF-levels samt skærmflyvningsøvelse IIa – IIc. Forud for vores uddannelsestur vil du derfor modtage
nogle videoer, der hjælper og guider dig til denne forberedelse.

Nyt fra AFF examinér fortsat

Om du vælger en uddannelsestur eller selv forbereder dig er helt op til dig selv og hvad der passer til dit
temperament. Ved uddannelsesturen til udlandet er der selvfølgelig rejse og opholds udgifter, men der er vores
erfaring at de billigere spring i udlandet gør at uddannelsen i udlandet koster ca. det samme som hvis du selv
gennemfører den i Danmark. Til gengæld får ud i udlandet en intens uge og god sparring med andre kommende
instruktører.
Vi planlægger allerede nu udenlandsturen i 2015. Den kommer til at ligge i foråret, ca. marts eller april, således
at du vil have hele den danske sæson at springe AFF i. Kontakt os allerede nu, hvis du kunne tænke dig at
komme med. De første tilmeldte er med til at bestemme sted og tid.
Selve eksamen
Selve eksamen afvikles enten i forlængelse af uddannelsen i udlandet eller hvis du selv forbereder dig i sidste
weekend af uge 26 i Maribo (i forlængelse af turboelevugen). Eksamen kan deles op i selve springene og
undervisningsdelen.
Selve springdelen er op til 5 eksamensspring, hvor du agerer instruktør for en AFF-elev, der i dagens anledning
er en AFF-eksaminer. Du skal briefe, springe og debriefe eleven. Hvert spring bliver så bedømt fra 0 til 100% og
eksamen er bestået når du har opnået 300%.
Herudover skal du på tilfredsstillende vis briefe alle AFF levels samt de nævnte skærmflyningsøvelser. Her må vi
indrømme at mange får lidt af en udfordring. Vi stiller forholdsvis høje krav til briefingerne, da man som AFFinstruktør hurtigt vil være meget alene med eleverne.

Skulle ovenstående have fanget din interesse, så giv os et ring eller en mail – der er helt sikkert brug
for dig som AFF-instruktør! Og læs historien fra en af dette års AFF instruktør aspiranter under
punktet klubnyt.
DFU AFF-eksaminer - Kim Ø. Hermansen og Thomas Lauritzen, mail: kim@aff-skolen.dk

Nyt fra MU
Så er det tid for en lille opsummering efter vi er kommet vel igennem sommeren.
I år har vi efterhånden set en del hændelser som er opstået pga. fejlmontering eller dårlig sammensætning. Her
vil vi især nævne for stor skærm i rigget i kombination med wingsuit. Ved de forholdsvis lave hastigheder og den
dynamik der udspiller sig i åbningsforløbet ved især større wingsuits, ser vi mange der har snoninger, fordi bag’en
”hænger fast” og derved snurrer rundt mens linerne bliver strukket ud.
Har desuden set en enkelt uheldig hændelse hvor skift mellem udtrækssystemer betød at et elevsæt blev åbnet
da eleven var på vej ud af flyveren. Årsagen var at loopet ikke var skiftet, og var derved for langt til at holde
hovedcontaineren lukket. Det kan alle tage notits af, og være opmærksom på hvis man i klubben skifter mellem
direct-bag, BOC, Pouch og fjederbelastet pilotskærm
Siden sidst har vi fået nogle ny seniorpakkere. Det drejer sig om Michel Christensen, Steen Riis-Petersen, Nathalie
Kressner, Ali Shahrokhtash og Jonas Kristensen. Vi vil gerne sige velkommen i familien og vi håber i får en masse
at lave ude i klubberne.
Det kommende kvartal:
Vi holder her i efteråret riggermøde, samt begynder så småt at starte op på forslag til regelændringer for næste
år. Så hvis du gerne vil have vendt et emne eller har forslag bedes du sende dem til os.
I forbindelse med instruktør-eksamen vil vi minde om at man skal have materielkursus for at blive instruktørelev
og være seniorpakker for at blive instruktør-I. Da disse kurser kan være svære at komme på, samt tager lidt tid at
planlægge, skal du allerede nu begynde at se på muligheder.

På vegne af Materieludvalget
Martin Søeby Mikkelsen
Formand

KLUBNYT
DFU OPEN 2014
66 lift med Skyvanen 1444 spring og 42 cessna lift 164 spring i alt 1608 spring. Hvilket nok er det største
Boogie vi har afholdt i Danmark til dags dato. Tak til alle der deltog og var med til at gøre det til nok det
bedste arrangement vi har afholdt.
Turboelevuge 2014 blev en kæmpesucces, der var tilmeldt 95 heraf 38 elever. Vi forsætter succesen til
næste år, sæt kryds i kalenderen allerede nu. Et samarbejde mellem NFK, AFC og FDK.
Vi afholder det traditionelle FDK Skyvan Boogie 25-28 september.
Med mulighed for storformation, freefly og Wingsuit.
Nu med camping område for børnefamilier og opvarmet
hangar om aftenen – så kom og deltag..

FDK 2015
First Of all - Danmarksrekordforsøg i storformation
2. til 5. september 2015 (reservedag 6. september)
Status: 3 skyvans fra Pink.
Chef organizer Kate Cooper-Jensen
Følg med på FDK og DFU site, for ydereligere informationer.
Der vil også blive afholdt Freefly og Wingsuit rekordforsøg. Plus Big Way camp
Der er samtidig Boogie, så alle er velkommen til det Største Boogiet i Danmark nogensinde.
Derudover er følgende planlagt i sæsonen 2015.
AFF weekend: 10. til 12. april og 29. til 31. maj (Caravan) mulighed for at flyve med fra Jylland til slotpris
Turboelevuge 26: 20. til 25. juni, version 6 (Caravan) mulighed for at flyve med fra Jylland slotpris.
Skyvan Boogie uge 26: 25. til 28. juni
DM i Faldskærm: 11.juli til 18. juli (Skyvan)
Danmarksrekord 2-5 september 2015
FDK Skyvan Boogie 2015 version 26: 25. til 27. september 2015
Alle fly er booked og confirmed - Så sæt allerede nu kryds i din kalender.

KLUBNYT fortsat
POPS 2014 årlige stævne afholdt hos Skydive 2000
I DFU får vi jævnligt lidt sjove og nye historier sendt ind til kontoret. Det er vi meget glade for, da vi er af den
opfattelse at alle medier som vælger at fortælle en historie omkring faldskærmssporten er med til at skabe fokus
på vores lidt specielle sportsgren. I skal endelig blive ved med at sende billeder og links til ting I har set, hørt eller
læst, så vi fortsat kan hjælpe hinanden med at bidrage til synligheden af sporten ved at dele viden og oplevelser
på tværs af landet.

Skydive 2000 havde fornylig en af disse oplevelser
som kom videre med mediedækning.
I weekenden d. 23-24 august afholdte POPS
deres årlige stævne i Vamdrup.

Det i sig selv er jo altid en oplevelse……på billedet her ses en af Danmarks ældste springende faldskærmsspringer:
Jørgen Meyer. Som billedet viser, stadig med masser af ”fis og ballade” i kasketten 

Men det var den gamle generations weekend,
da der også kom et plejehjem på besøg,
hvor en 90 års fødselar i rullestol
skulle have sit livs oplevelse
i form af et tandem spring.
Klik på billedet og se indslaget fra TV2!

KLUBNYT fortsat
Beretning fra en af de AFF-instruktøraspiranter
der var med i Spanien - Dennis Milandt
Da jeg i efteråret 2013 tog min eksamen som II'er instruktør, vidste jeg allerede at jeg på sigt gerne ville være
AFF instruktør. Jeg havde indstillet mig på at det først kunne i 2015, fordi jeg på daværende tidspunkt manglede
omkring 30 FS-spring, hvis jeg skulle nå at blive klar til at starte uddannelsen på den planlagte uddannelses-tur til
Spanien i marts. For mig var det ikke særligt attraktivt at gennemføre forberedelserne, uddannelsen og eksamen
som AFF instruktør herhjemme, simpelthen på grund af al den tid og koordinering det ville have krævet.
Jeg blev alligevel opfordret til at søge Instruktørudvalget om dispensation til at kunne tage uddannelsen og
eksamen alligevel. Med omkring 40 timers 4-way og anden FS i vindtunnel, blev min ansøgning til min store
glæde godkendt. Inden jeg så mig om var jeg på vej til Spanien, et år før end jeg havde turde håbe på.
Kim Hermannsen og Thomas Lauritzen, der skulle undervise og eksaminere os, gjorde et kæmpe stykke
forarbejde inden turen til Spanien. De sikrede at vi AFF instruktøraspiranterne var så velforberedte som
overhoved muligt, så vi kunne bruge tiden i Spanien på spring frem for teori. Inden vi tog afsted havde vi været
igennem langt det meste af det teoretiske stof samt forberedt vores briefinger af de forskellige AFF levels og
skærmflyvningsøvelser. Kim og Thomas engagement var helt uden lige, og ikke noget jeg havde set før fra nogen
andre instruktører eller noget andet udvalg i sporten. Der er mange der gør en fantastisk frivillig indsats i vores
sport, men her følte jeg mig virkelig ekstraordinært godt klædt på til den uge der lå foran mig.
Den gode oplevelse fortsatte igennem hele ugen i Spanien, hvor vi blev kørt igennem først og fremmest en
masse træningsspring, men også undervisningsteknik, mere teori, en masse praktiske øvelser, og ikke mindst et
gennemgående akavet rollespil. Navnlig rollespilselementerne i vores træning er noget af det der, når jeg tænker
tilbage, har givet mig det bedste grundlag for mit arbejde med AFF elever i dag. Stort set alt hvad en elev kan
finde på af mærkelige ting, fra han eller hun bliver klædt på, til vi hopper af flyveren, blev vi udsat for på stort set
hvert eneste spring. Alt sammen situationer vi i rollespillets ånd skulle håndtere in-character. Vi oplevede
"elever" der smider deres grej væk på vej til eller i flyveren, justerer deres højdemåler forkert, tager hjelmen
omvendt på, åbner deres dragt lige inden vi skal springe, bliver over-ivrige, bliver over-nervøse, glemmer alt,
husker intet, stiller forkert op i døren, og naturligvis også på hvert eneste spring, uden undtagelser, hopper af
flyveren som en kat der bliver kastet i et badebassin.
Jeg kan ikke forestille mig en bedre forberedelse til det virkelige livs situationer, end den uddannelse vi
gennemførte i Spanien på de 6 dage hvor vi arbejdede tæt sammen med Kim og Thomas. Alternativet var,
fragmenteret, at have forberedt mig herhjemme i løget af foråret, med hjælp fra forskellige personer, og have
taget mine eksamensspring midt på sommeren. Jeg er dog overbevist om at jeg er en bedre AFF instruktør i dag,
netop på grund af de sammenhængende elementer i den ovenstående forberedelse og træning, som man kun
kan tilbyde på en travl dropzone med garanteret godt vejr og uden ventetid til næste lift.
I dag, under tre måneder senere, har jeg 25 AFF spring som AFF instruktør, og til min store overraskelse er alle
mine elever indtil videre sprunget hæderligt af flyveren.
Men den dag én bestemmer sig for at gøre alt forkert i sit afhop - så er jeg klar!

Aktivitetskalender oktober-december 2014
for yderligere detaljer se mere på
www.dfu.dk eller facebook
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